
Ползите и цената на менторството

Ползите от менторството за организацията са три: (1) то раз-
вива човешките є активи, (2) помага за трансфера на важното
негласно познание от една група служители към друга и (3) под-
помага задържането на ценните кадри. Цената на менторството
се измерва с времето и ангажираността на ментора към делото.
Нека разгледаме последователно всяка от тези ползи и цената на
менторството. 

Развитие на човешките активи

Днес повече от всякога и в повечето производства човешки-
те активи са от по-голямо значение от физическите и финансови-
те активи. Физическите активи могат да се купят, а финансовите
са леснодостъпни на капиталовите пазари. Нито един от тях не
диференцира компанията, която ги притежава, нито пък є осигу-
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рява конкурентно предимство – поне не задълго. Човешките ак-
тиви, обратното, са източникът на нововъведения и създаване на
стойност. Те правят компанията да изтъкне сред конкурентите си
и имат потенциала да спечелят пазарно предимство. Следовател-
но организациите имат силен икономически стимул да развиват
човешките си активи. 

Да разгледаме активите, с които разполагате: кои са най-не-
заменими и най-трудни за замяна? Вероятно ще отговорите: „На-
шите човешки активи“. Да, имате офиси и техника, възможно е
дори да притежавате производствени мощности и складове. Тези
физически активи обаче могат да се заменят. Вашите конкуренти
могат да ви имитират и да закупят същите или еквивалентни ма-
шини. Притежавате и финансови активи: пари в брой и ценни
книжа. И тук обаче финансовите активи не могат да ви диферен-
цират в очите на клиентите и конкурентите ви могат да купят съ-
щите активи от инвеститори и кредитори. 

Единственото нещо, което разграничава компанията ви и є
дава конкурентно предимство, са хората и нещата, които те про-
извеждат: материали, обект на авторското право, патенти, услу-
ги, които клиентите ценят, надежден поток от нови продукти и
т.н. Затова имате всички основания да развивате тези активи и
менторството е един от инструментите за развитие, с които раз-
полагате. Менторството разширява перспективата на служителя
и дава на хората възможности да работят за организацията на по-
високо равнище. 

Трансфер на „негласното“ познание

Негласното познание е това, което е трудно да се кодира и
съхранява в писмена форма или като база данни. Това е типът
познание, който се намира в главите на хората и никъде другаде.
Има ли някой във вашата компания, който като че ли знае къде се
пази всяко досие? Има ли някой, който като че ли винаги знае с
кого трябва да говорите, когато искате работата да се свърши?
Тези хора са носители на негласното познание. Когато търго-
вецът знае кой има влияние и власт да взема решения във верига-
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та компания-клиент, той притежава това познание. Собственото
ви познание как да правите така, че нещата да се вършат в екип-
на среда, е друг пример. Макар че трудно се документира и не е
така достъпно за околните, този тип познание е изключително
важно за организациите. 

Менторството осигурява канал за пренос на негласното поз-
нание от едно поколение служители към друго или от много опит-
ни мениджъри към онези с по-малко опит. При отсъствието на
този канал се пропуска важна информация. А когато хората, при-
тежаващи негласно познание, се пенсионират или напуснат ком-
панията, то си отива заедно с тях. Менторството способства за
предотвратяване на тази загуба и запазва ценното познание в ор-
ганизацията. 

Задържане на правилните хора

Текучеството е факт от живота за много компании, като про-
центът силно варира в отделните отрасли на промишлеността.
Текучеството в Southwest Airlines например е между 4 и 5 процен-
та годишно – по-малко от половината на съответния процент в
американската въздухоплавателна индустрия. Слабото текучест-
во в Southwest Airlines є дава конкурентно предимство пред кон-
курентите от гледна точка на разходите за набиране и обучение
на персонал и на по-големия трудов опит на нейните хора. В об-
ластта на професионалното консултиране, например счетовод-
ство и управленско консултиране, процентът е огромен: обикно-
вено 20 до 25 процента! При толкова много инвестиции в наби-
ране на персонал, обучение и дългогодишен опит, който си оти-
ва, икономическите щети, причинени от това високо ниво на те-
кучество, са значителни. 

Не цялото текучество обаче е лошо. То създава възможнос-
ти за запълване на вакантните места с по-квалифицирани хора.
Текучеството на средното и по-горните равнища дава възмож-
ност на лоялните и амбициозни хора да се придвижват нагоре.
Предизвикателството към компаниите е (1) да ограничат текуче-
ството до служителите с незадоволителни резултати сред катего-
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риите работни места, чието запълване е лесно и сравнително ев-
тино, и (2) настойчиво да се борят срещу текучеството сред слу-
жителите, които добавят голяма стойност. Менторството е един
от подходите за задържане на тези служители. Силата му да ги
задържа се основава на следното: 

 Ефективното менторство казва на служителя: „Ние те це-
ним и искаме да ти помогнем да се придвижваш напред в
кариерата си“. Това послание дава на служителя сигурно-
стта, че няма да бъде изоставен на някаква задънена улица
в кариерата си. 

 Менторството изгражда чувството за „спойка“ и за прие-
мане в организацията. Когато менторът и протежето са
добре съчетани, служителят едва ли ще търси работа дру-
гаде. Ако го направи, това ще означава да разруши ценна
лична връзка с ментора и организацията. 

 Менторството засилва удовлетворението от работата. Слу-
жител, който има ефективен ментор, има и силното усеща-
не, че учи и расте и че непрекъснато се приближава към
разкриване на пълния си трудов потенциал. Това намира
пряк израз в по-голямо удовлетворение от работата и оста-
ване на работното място. 

Паричното остойностяване на ползите от менторството не е
възможно. Може да се измери повишаването на удовлетворение-
то от работата чрез някои проучвания, но предприемането на
следващата стъпка – определяне на финансовите икономии, кои-
то могат да се припишат на по-високия процент задържани кадри
благодарение на менторството, е твърде имагинерно. Въпреки
това интуицията и опитът ни разкриват, че ползите от ментор-
ството са реални. Това е потвърдено през 1977 г. от Джералд
Рош, тогава президент и главен изпълнителен директор на
Heidrick & Struggles, Inc. – консултантска фирма, която се зани-
мава с въпросите на човешките ресурси на най-високото равни-
ще. Рош проучва 4014 корпоративни ръководители и стига до
следните заключения3: 
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 Ръководителите, които са имали ментор, са спечелили по-
вече пари на по-млада възраст, били са по-добре образова-
ни, вероятно са следвали план за развитие на кариерата и
на свой ред са се грижили за повече протежета отколкото
тези, които не са имали ментор. 

 Ръководителите, които са имали ментори, са били по-щаст-
ливи от напредъка си в кариерата и са извлекли по-голямо
удоволствие от работата си.

Цената на менторството

Независимо от ползите, менторството не е безплатно. Вре-
мето и усилията, влагани от ръководителите в менторството, са
ресурси, които биха могли да се вложат в друга работа: планира-
не, надзор на операциите, контрол на бюджета, разговори с кли-
енти и т.н. Ефективен ли е този компромис? На този въпрос мо-
же да се отговори единствено конкретно за всеки отделен случай
и то от хората, които са засегнати. Много просветени ръководи-
тели смятат, че менторството си струва цената и го разглеждат
като естествена част от работата си. 

Кой би трябвало да има ментор 

Кои служители трябва да имат ментор? Някои специалисти по
човешките ресурси вярват, че всеки – от хамалите до висшите ръ-
ководители – трябва да има ментор, но това е мнение на малцин-
ството. След като се отчетат предимствата и цената на ментор-
ството, става ясно, че има хора, които не биха извлекли полза от
него – те или не се интересуват от този тип взаимоотношения, или
все още не са на позиция, която им позволява да го оползотворят. 

Към служителите, които биха извлекли най-много от менто-
рството, спадат хора, които са се издигнали на по-високо ниво,
преместили са се на ново място или наскоро са започнали работа
в компанията. Тези хора са на непозната територия, което озна-
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чава, че може би не разбират писмените правила на организаци-
ята или не знаят към кого да се обърнат, за да си свършат рабо-
тата. Ако приемем, че притежават приемливо ниво на самоосъз-
наване и са готови да учат, тези хора са добри кандидати за мен-
торство. Да разгледаме следния пример: 

Флавио се е справял много добре като мениджър на клон
на национална брокерска фирма. Звездните постижения в
офиса в Сан Диего му позволяват да се изкачи на позиция-
та помощник-директор на тренинговия отдел на фирма-
та. Това повишение ще наложи да се премести в централа-
та в Ню Йорк и ще му донесе редовни контакти с ключови
хора в отделите по човешки ресурси, жалби и оплаквания
и продажби. То ще изисква и често пътуване за съвещания
с мениджърите на клонове из цялата страна. 

Флавио ще действа на нов терен, ще има нови отго-
ворности и ще се среща с хора, които почти не познава.
Шефът му ще му помогне да се установи на новата си ра-
бота и да стане ефективен помощник-директор по тре-
нинга, но ще се интересува повече от изпълнението на ра-
ботата, отколкото от кариерата на Флавио и бъдещето
му във фирмата. За тези цели Флавио ще има нужда от
ментор.

За да има полза от менторството, служители като Флавио
трябва да са готови за него, т.е.: 

 Да са по-силно ориентирани към кариерата, отколко-
то към работата. Ориентираният към работата служител
е „човек, който мисли за работата си от 9 до 17 часа“, кой-
то търси удовлетворение и личностно израстване извън
компанията. Малко вероятно е той да приеме менторство-
то сериозно. Обратното, ориентираният към кариерата чо-
век търси удовлетворение и растеж на работното място.
Доколкото менторът може да предложи помощ, този човек
ще придава голяма стойност на менторството. 

 Да притежават подходящото равнище на самоосъзна-
ване по отношение на онова, което трябва да се научи.
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За да върви кариерата му нагоре, такъв човек трябва да
осъзнава силните и слабите си страни и да е способен да си
представя континуума на своя напредък в кариерата и лич-
ностното си израстване. Той ще разглежда менторството
като един от начините да улесни движението си по този
континуум. 

 Да са настървени да учат. В крайна сметка работата на
ментора е да сблъсква протежето си с нови неща: умения,
трудов опит, хора и позиции. Протеже, което не се интере-
сува от учене, няма да извлече особена полза от този опит. 

 Да са амбициозни. Протежето трябва да се стреми с всич-
ки сили да напредва и да поема нови отговорности. При
отсъствието на някоя от тези характеристики служителят е
малко вероятно да пожъне ползите от менторството.

Кои от вашите подчинени са готови за бъдат обект на менто-
рство? Направете списък. Имат ли ментори понастоящем? Ако
не, открийте какво пречи и кой би бил добър ментор за тях. Ами
вие? Някой помага ли ви? 

Обобщение

 Менторството подкрепя индивидуалното кариерно разви-
тие чрез „опекунство“, коучинг, защита, излагане на показ
и предизвикателства. Освен това то има отношение и към
психосоциалните функции: какъв е най-добрият начин на
поведение, кои са ценностите на работното място, какви са
личните дилеми и чувството за приемане от страна на гру-
пата. 

 Накратко, коучингът има отношение към работата, а мен-
торството – към кариерата. 

 Менторството носи три ползи: (1) развива човешките акти-
ви на организацията, (2) способства за трансфера на важно
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негласно познание от една група служители към друга и (3)
подпомага задържането на ценни служители. 

 Цената на менторството се измерва чрез времето и ангажи-
раността на ръководителите с менторството – време, което
иначе би се посвещавало на други важни задължения. 

 Не всеки би спечелил от менторство. По принцип хората,
които извличат най-голяма полза, са кариерно ориентира-
ни (а не ориентирани към работата), с висока степен на са-
моосъзнаване, нетърпеливи да учат и много амбициозни. 
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